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Hazırlayan İnceleyen Onaylayan 

Enfeksiyon Kontrol Komitesi Kalite Yönetimi Direktörü 
 

Başhekim 

 

1. AMAÇ 

Hastane ve polikliniklerde hijyenik bir ortamın sağlanması ve enfeksiyon kontrolünü sağlamak amacıyla, 

kullanılan tüm tekstil ürünlerinin uygun şartlarda yıkanmasını sağlamak için kuralları belirlemektir. 

2. KAPSAM                                         

Bu talimat, çamaşırları yıkarken tüm tekstil ürünlerinin uygun şartlarda yıkanmasını enfeksiyon kontrol 

önlemlerinde dikkat edilmesi gereken hususları, Çamaşırhane çalışanı,temizlik personeli,servis hemşireleri, 

enfeksiyon kontrol komitesi , başhemşireyi kapsar. 

3. TANIMLAR 

Özel bir tanım yoktur. 

4. UYGULAMA 

4.1. KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER 

Kirli, temiz ve enfekte çamaşır arabaları,çamaşır makinaları 

4.2.Çamaşırların Toplanması  

 Tüm çamaşırhane çalışanları Kan Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Talimatı na uygun davranır. 

Çamaşırhanede çalışacak personelin deri veya solunum yolu ile ilgili bir rahatsızlığı var ise mutlaka   enfeksiyon 

kontrol hemşiresine bildirilmeli ve kayıt altına alınmalıdır.  

 Çamaşırhane içerisinde yemek ve içecek bulundurulmaz.  

4.2.1.Tüm çamaşırlar, makinelere ve çamaşırhane personeline zarar verecek kesici, delici ve batıcı 

materyallerden arındırıldıktan sonra plastik malzemeden yapılmış,yıkanabilir ve kapaklı özellikte olan kirli 

çamaşır arabasına konularak çamaşırhaneye gönderilir. 

4.2.2.Temiz ve kirli çamaşırlar ayrı olarak toplanır, taşınır ve işlem görür.  

4.2.3.Çamaşırlar silkelenmez ve havalandırılarak toplanmaz. 

4.2.4.Oda içinde yerlere atılmadan ve temiz mobilyalara değdirilmeden toplanır. 

4.2.5.Bulaşıcı hastalığı olan ya da olmayan tüm hastaların çamaşırları toplanırken El Hijyeni ve Eldiven Kullanım 

Talimat ve İzolasyon Prosedürü ne uygun hareket edilir. 

4.2.6.Tüm çamaşırlar enfekte olarak kabul edilir.   

4.2.7.Çamaşır toplama işlemi bittikten sonra eldivenler çıkarılır, eller El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı’na 

uygun olarak yıkanır. 

4.3.Çamaşırların Taşınması 

4.3.1.Temiz ve kirli  çamaşırlar ayrı araç ile taşınr. 

4.3.2.Kirli  çamaşır taşındıktan sonra çamaşır arabası temiz bir bezle sprey dezenfektan kullanılarak temizlenir. 

4.3.3.Kirli  çamaşırlar taşınırken asansörde gıda malzemeleri ve hasta taşınmaz. 

4.3.4.Temizlik bölümü personeli tarafından toplanan çamaşırlar, çamaşırhane personeline teslim edilir.  
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4.3.5.Çamaşırların taşınması sırasında eldiven giyilir. İşlem bittikten sonra eldiven çıkarılır, eller El  Hijyeni ve 

Eldiven Kullanım Talimatı ‘na uygun olarak yıkanır. 

4.4.Yıkama ve Dezenfeksiyon 

4.4.1.Yıkama işlemlerinde çamaşırlar kimyasal(deterjan) ve termal (80°C) yöntemlerle dezenfekte edilir.   

4.4.2.Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra çamaşırlar 60 °C’de kurutulur.  

4.4.3.Kirli ve temiz çamaşırlar birbiri ile temas ettirilmez. Temizlenen çamaşırlar ütülendikten sonra mümkün 

olduğunca az dokunularak katlanır  ve temiz raflarda muhafaza edilir.  

4.4.4.Temiz çamaşırlar sadece temiz çamaşırların taşındığı üzeri tamamen kapalı taşıma arabaları ile servislere 

temizlik personel tarafından taşınır. 

4.4.5. Çamaşır yıkama makinelerinin ısı ölçüm sensörleri bulunur ve yıkama suyu sıcaklıkları çamaşırhane 

personeli tarafından takip edilir. 

4.4.6.Teknik servis kontrolünde çamaşır makinelerinin firma tarafından periyodik bakımları ve kontrolleri yapılır. 

4.4.7.Ameliyathane örtüleri,box gömlekleri  20kg lık  çamaşır makinasında,ameliyatta kullanılan batın 

kompresleri, kanlı her türlü çamaşırlar 8kg luk çamaşır makinasında,doktor formaları ve yeşil ameliyathane 

personel formaları 10 kg luk çamaşır makinasında,hasta nevresim takımları,pikeler,battaniyeler 40kg lık çamaşır 

makinasında yıkanır.Kanla bulaşmış örtüler önce 40 derecede leke sökücü ile ön yıkama yapıldıktan sonra esas 

yıkamaya geçilir. 

4.5.Çapraz Bulaşmanın Engellenmesi 

4.5.1.Kirli ve temiz alan ayrımlarına dikkat edilir. 

4.5.2.Çamaşır makinelerinin su tahliye kanallarının üzeri kapalı tutulur.   

4.5.3.Kirli çamaşırlar dikkatlice toplanır. Silkelenmez, havalandırılarak toplanmaz ve odadaki mobilyaların 

üzerine konulmaz. 

4.5.4.Tüm çamaşırlar toplandıkları alanda arabalara konur, elde taşınmaz. 

4.5.5.Hasta takımları her gün ve ihtiyaç halinde, ameliyathane  çamaşırları her hastadan sonra değiştirilir. 

4.5.6.Çamaşırhane personeli, çamaşırları toplayan personel ve taşınmasını sağlayan personel El Hijyeni ve 

Eldiven Kullanım Talimatı’na uygun olarak hareket eder. 

4.6.Çamaşırhane Personelinin Korunması  

4.61.Hepatit B hastalığına karşı bağışıklığı olmayan çamaşırhane personeli hepatit B aşı programına alınarak 

aşılanır. 

4.6.2.Kirli çamaşırlarla temas eden çamaşırhane personeli mutlaka eldiven kullanır, El Hijyeni ve Eldiven 

Kullanım Talimatı ve Kan Yolu İle Bulaşan İnfeksiyonlardan Korunma Talimatı’na uygun davranır. 

4.6.3.Çamaşırhane personeli işe başlarken sağlık raporu dahilinde yaptırdığı seroloji sonuçlarına göre takip 

edilir. Kesici, delici alet yaralanmaları olduğunda personel "Personel Sağlığı Takip Prosedürü’ ne uygun olarak 

takip edilir. 

5.İLGİLİ DÖKÜMANLAR 

ENF.TL.11 Kan Yolu ile Bulaşan Enfeksiyonlardan Korunma Talimatı 

ENF.PR.03 İzolasyon Prosedürü 

ENF.TL.02 El Hijyeni ve Eldiven Kullanım Talimatı 

YÖN.PR.19 Personel Sağlığı Takip Prosedürü 


